
ومن  . كما قال اهللا سبحانه وتعاىل))  تلك عشرة كاملة ((:  ما نقول إا تفرقت ولكل واحد حكم بل نقول

ومن  . )) وسبعة إذا رجعتم ((:  ؛ لقوله : أن صيام األيام السبعة ال جيوز يف أيام احلج فوائد اآلية الكرمية

ذلك  ((:  ؛ لقوله : أنه يشرتط لوجوب اهلدي أو بدله أن ال يكون املتمتع من حاضرى املسجد احلرام فوائدها

واحلكمة من ذلك ألن الذي من حاضرى املسجد احلرام ما ))  لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام

ن حاضرى املسجد احلرام ما سافر ؛ أل متتع يف احلقيقة خصوصا إذا قلنا إن املراد بالتمتع الرتفع برتك أحد الكفرين

:  ومن فوائدها أصال خبالف الذي هو بعيد عنه فإنه بدال أن يسافر مرتني مرة لعمرة ومرة حلج صار سفره واحدا.

وتقوا اهللا واعلموا أن اهللا شديد العقاب))  ((:  مث قال اهللا  . ؛ لوصف اهللا له بأنه حرام فضيلة مسجد احلرام

: وجوب التقوى وما أكثر ما أمر اهللا بالتقوى يف القرآن ألا هي  يستفاد من هذه اآلية الكرمية )) ((اتقوا اهللا

))  واعلموا أن اهللا شديد العقاب ((:  والوعيد ملن مل يتق اهللا؛ لقولهتهديد ال:  ومن فوائدها . والرب كل الدين

: أن شدة العقاب ليس نقصا يف  ومن فوائدها . فإن الغرض من األمر ذا العلم أن نتقي اهللا سبحانه وتعاىل

؛ بل أمرنا أن نعلم ذلك أيضا  ؟ أن اهللا تعاىل وصف نفسه به وال يوصف اهللا تعاىل إال بالكمال املعاقب؛ وجهه

؛ إذا فإذا عاقبت ولدك مبا يستحق وكانت اجلناية كبرية فأكربت  وكل ما وصف اهللا به نفسه فهو صفة كمال

مروا أوالدكم بالصالة لسبع واضربوهم عليها  (:  ، نعم حتمد؛ وهلذا قال ؟ حتمد تذم العقوبة هل حتمد أو

 الشيخ :؟ ما فيها فرق يا شيخ بني  السائل :  . ألنه إذا بلغ عشرا صار تركه إياها واإلخالل ا أعظم ) لعشر

 السائل : . خملوق أو من خالقال ما فيها فرق ألنه نفس الوصف العقوبة ، عقوبة من يستحقها كمال سواء من 

إذا زاد يف غري حملها ما جيوز؛ وهلذا ما يظلم اهللا أحدا يعين مع كونه شديد   الشيخ : ؟ يف ناس يزيدون يف العقوبة

يسر من الهدي فمن لم يجد فما است ((ال الظاهر ألنه   . العقاب ما يعاقب أحدا أكثر مما يستحق نعم

د على اجلميع أو عائد على ئعا هحيتمل أن )) ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ... فصيام

ما  وأن أهل مكة هلم متتع .؛ املشهور يف املذهب احلنابلة أنه عائد على وجوب اهلدي فقط  وجوب اهلدي



العيد فلو قدم الصوم  يلزمهم االنتقال لكن إن انتقل فال حرج إال إذا قدم الصوم ألن حمل الوجوب هو فجر يوم

بناء على أنه ما جيد مث مات له قريب يف ليلة العيد وورثه فوجد؛ أبوه أعطاء ماال يف ليلة العيد فإنه يكون بذلك 

 ))...  شهر معلومات فمن فرض فيهن الحجالحج أ ((:  مث قال اهللا تعاىل  . واجبا فيجب عليه اهلدي

،  ؛ كم هو؟ مثانية، تسعة ن احلج حيث جعل اهللا له أشهرا مع أنه أيام: تعظيم شأ يستفاد من هذه اآلية الكرمية

؛ ستة وقد جعل اهللا له أشهرا، أشهرا ثالثة حىت يأمن الناس ويتأهبوا  ، ثالثة عشر ، اثنا عشرة عشرة، أحد عشر

بعده؟ سبعة  ؛ والذي ؟ شهران وسبعة أيام ؛ الذي قبله كم ؛ وهلذا شف ما بعد احلج أقصر مما قبله هلذا احلج

: أن  ومن فوائد اآلية الكرمية عشر يوما فقط ألن إذا حج انتهى فرضه فطلب منه العودة خبالف ما إذا كان قبله.

وهي مجع، وهي مجع قلة؛ واألصل يف اجلمع أن يكون  )) أشهر ((؟ من قوله:  أشهر احلج ثالثة؛ من أين تؤخذ

 معلومات ((:  ؛ لقوله تعاىلالة على املعلوم بشرط أن يكون معلوما: اإلح ومن فوائد اآلية الكرمية . ثالثة فأكثر

؛  هذا يستعمله الفقهاء كثريا والعلماء يقولون هذا معلوم بالضرورة من الدين، وأمر هذا معلوم وما أشبه ذلك)) 

وم؛ ومن ذلك ما فال يقال إنه مل يبني ألنه مادام الشيء مشهورا بني الناس ومعروفا بينهم يصح أن يعرفه بأنه معل

يفعله بعض الكتاب يف الوثائق يقول باع فالن على فالن كذا وكذا وهو معلوم بني الطرفني جيوز وال ال؟ جيوز لو 

: أن من  ومن فوائد اآلية الكرمية ما فصل مادام معلوما فإضافة الشيء إىل العلم وهو معلوم يعترب من البيان .

))  فمن فرض فيهن الحج ((؟ من قوله:  ؛ من أين يؤخذ ا عليهتلبس باحلج وجب عليه إمتامه وصار فرض

؟ ويدل على  فسمى اهللا تعاىل احلج نذورا نعم ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم )) ((:  ويؤيد ذلك قوله تعاىل

فلم يبح اهللا تعاىل  )) وأتموا الحج والعمرة هللا فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ((:  ذلك أيضا قوله تعاىل

:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ ويستفاد من اآلية الكرمية: إمتام النفل يف احلج . اخلروج من النسك إال باإلحصار

؛  : أن اإلحرام باحلج قبل أشهره ال ينعقد ويستفاد من اآلية الكرمية  . والفرض البد من إمتامه))  فمن فرض ((

؛  فلم يرتب اهللا أحكام اإلحرام إال ملن فرضه يف أشهر احلج )) حج فال رفثفمن فيهن ال ((:  ؟ لقوله وجهه



ومعلوم أنه إذا انتفت أحكام العمل فمعناه أنه مل يصح العمل وهذا مذهب الشافعي رمحه اهللا أنه إذا أحرم باحلج 

؛ أما عندنا  عندهم؟ يف ذلك قوالن  ؛ ولكن هل يلغوا أو ينقلب عمرة قبل دخول أشهر احلج مل ينعقد إحرامه

، ينعقد ولكنه مكروه، يكره أن حيرم باحلج قبل أشهره  مذهب احلنابلة فيقولون إن اإلحرام باحلج قبل أشهره ينعقد

؛ والظاهر  ولكنه ينعقد ومذهب الشافعي أقرب إىل ظاهر اآلية الكرمية وأنه إذا أحرم باحلج قبل أشهره ال ينعقد

رة ألن العبادة مل تنعقد وهو إمنا دخلها على أا حج فال ينعقد ال حجا وال أيضا أنه ال ينعقد وال ينقلب عم

فال  ((:  ؟ من قوله ؛ من أين تؤخذ : حترمي اجلماع ومقدماته ملن أحرم باحلج ومن فوائد اآلية الكرمية  . عمرة

؛ من أين  سراويل وغريها: أن احملظورات حترم مبجرد العقد وإن مل خيلع ثيابه من قميص و  ومن فوائدها . )) رفث

ألنه جواب الشرط؛ وجواب الشرط يكون تاليا  )) فمن فرض فيهن الحج فال رفث ((:  ؟ من قوله تؤخذ

أخذنا آخر ما أخذنا من فوائد: أن اإلحرام ينعقد  . لفعله؛ فبمجرد أن يفرض فريضة احلج حترم عليه احملظورات

:  ويستفاد من اآلية الكرمية . من فرض فيهن الحج فال رفث ))ف ((:  ؛ لقوله مبجرد العقد وتثبت به األحكام

 وجواب الشرط يكون عقب الشرط مبجرده حيرم الرفث )) فال رفث ((؛ لقوله:  ودواعيه بعد اإلحرام حترمي اجلماع

فإن قال قائل: الفسوق حمرم يف اإلحرام ويف غري  )) وال فسوق ((:  : حترمي الفسوق لقوله ويستفاد منها أيضا .

وال  (( : حترمي اجلدال؛ لقوله: . ومن فوائد اآلية الكرمية ه يتأكد يف اإلحرام أكثر من غريه اإلحرام؟ فاجلواب أن

واجلدال إن كان إلثبات احلق أو إلبطال الباطل فإنه واجب وعلى هذا فيكون مستثىن من ))  جدال في الحج

وأما اجلدال لغريها لغرض فإنه ))  وجادلهم بالتي هي أحسن ((:  لقوله تعاىل))  وال جدال ((:  مومهذا الع

؟ فنقول أنه يف  ؛ فإن قلت أليس حمرما يف هذا ويف غريه ملا يرتتب عليه من العداوة والبغضاء وتشويه الفكر حمرم

يستفاد منها: احلث على فعل  )) يعلمه اهللاوما تفعلوا من خير  ((:  ويستفاد من قوله  . حال اإلحرام أوكد

 ((؛ قال اهللا تعاىل:  يدل على أنه سيجازي على ذلك وال يضيعه )) يعلمه اهللا ((:  اخلري؛ كيف ذلك؟ ألن قوله

: أن  ومن فوائد اآلية الكرمية أيضا . )) ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فال يخاف ظلما وال هضما



 فإنه نكرة يف سياق الشرط))  ((من خير:  ؟ من قوله ؛ من أين يؤخذ إنه معلوم عند اهللاخلري سواء قل أو كثر ف

 ((:  ويستفاد من اآلية الكرمية: عموم علم اهللا تعاىل بكل شيء؛ لقوله . ؛ والنكرة يف سياق الشرط تفيد العموم

؛  املنكرين للمشيئة واخللق يف أفعال العباد: الرد على القدرية  ويستفاد منها . )) وما تفعلوا من خير يعلمه اهللا

؛ الغالة ينكرون حىت علم اهللا ويقولون إن األمر كن يعين واهللا تعاىل  :غالة ومقتصدون ألن القدرية على طبقتني

: إن اهللا يعلمها ولكنه سبحانه ال  ال يعلم حوادث العباد اليت يفعلوا إال بعد وقوعها. وأما املقتصدون فيقولون

له إرادة مطلقة وقدرة مطلقة وفعل مطلق؛ ولكن هذه اآلية ؛ والعبد على رأيهم مستقل بعمله  ءها وال خييطهايشا

؟ ألننا نقول إذا كان مفعول العبد معلوما هللا فإما أن يقع فهل العبد على حسب معلومه  ترد عليهم كيف ذلك

على خالف معلومه فقد أنكروا العلم؛ وإن  أو على خالف معلومه فإن أنكروا أن يكون على معلومه وقالوا هو

أقروا به فإن هذا هو املطلوب يكون هذا على مراده؛ وهلذا قال الشافعي رمحه اهللا: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به 

وتزودوا فإن خير الزاد  ((:  ؛ لقوله : احلث على تزود اخلري ومن فوائد اآلية الكرمية . خصموا وإن أنكروه كفروا

: أنه ينبغي للحاج أن يأخذ معه الزاد احلسية من طعام وشراب ونفقة لئال حيتاج يف  ويستفاد منها )) التقوى

ويستفاد من ذلك: أن التقوى خري زاد   .))  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ((:  ؛ لقوله حجه فيتكفف الناس

ولباس  ((:  ؟ من قوله تعاىل خري لباس؛ من أين يؤخذ أنه  ؛ فهي خري لباس باطين وظاهري كما أا خري لباس

؛ والزاد عبارة  )) وتزودا فإن خير الزاد التقوى ((:  ؛ ويؤخذ منها أنه خري زاد من قوله )) التقوى ذلك خير

إن لك أن  ((:  ؛ وهلذا قرن اهللا تعاىل بينهما يف سورة طه فقال عن لباس باطن وأما الثياب فهي اللباس الظاهر

: ملاذا مل يقل اهللا سبحانه  فإنه لقائل أن يقول  تعرى وأنك ال تظمأ فيها وال تضحى ))ال تجوع فيها وال

؛ ولكن اجلواب أن يقال إن  : إنك لك أن ال جتوع فيها وال تظمأ؛ حىت يكون اجلوع مناسبا للضمائر وتعاىل

ال تظمأ  ((؛  باللباس الظاهريتعري ))  وال تعرى ((هذا نفي للتعري الباطين  )) أن ال تجوع فيها ((قوله: 

؛  ؛ فكان مقابلة القرآن أبلغ مما يتومهه اإلنسان حرارة الظاهر))  وال تضحى ((؛  الظمأ حرارة يف الباطن )) فيها



:  ويستفاد من اآلية الكرمية  فنقول لباس التقوى ذلك خري من لباس الظاهري وزاد التقوى خري من الزاد الباطين .

؟ بفعل  واتقوى مرت علينا كثريا ألا اختاذ وقاية من عذاب اهللا مباذا )) واتقون ((:  ؛ لقوله وجوب تقوى اهللا

يا  ((:  ؛ لقوله : أن أصحاب العقول هم أهل التقوى ويستفاد من اآلية الكرمية . أوامره واجتناب نواهيه نعم

اهللا كان ذلك دليال على نقص عقله؛ أي : أنه كلما نقص اإلنسان من تقوى  ويستفاد منها . )) أولي األلباب

ما  : ( ؟ خبالف قول النيب عليه الصالة والسالم ؟ عقل اإلدراك وال عقل الرشد؟ عقل الرشد، عقل الرشد العقلني

أيهما مناط التكليف وأيهما  ؛  فإن املراد بنقص العقل هناك عقل اإلدراك ) رأيت من ناقصات عقل ودين

؛ وهلذا نقول إن هؤالء الكفار األذكياء  ؛ ومناط املدح عقل الرشد يف عقل اإلدراك؟ مناط التكل مناط املدح

؛  الذين هم يف التصرف من أحسن ما يكون نقول هم عقالء عقول اإلدراك لكنهم ليسوا عقالء عقول الرشد

ليس  ((:  وجل  عزمث قال اهللا  . وهلذا دائما ينعى اهللا عليهم عدم عقلهم واملراد العقل الرشد الذي به يرشدون

؛ ألنك إذا  هذه يف احلقيقة ال يعرف معناها إال من عرف سببها))  عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ...

وهذا أحد يشك يف أنه ليس عليه جناح أن  )) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((قرأا أول مرة 

؛ إذا كان كذلك فيكون هذا الكالم لغوا وحتصيل حاصل  ؟ ال أحد يشك يبتغي من فضل اهللا؛ ويش اجلواب

؛ وهلذا من كالمهم املألوف املعروف إذا عرف السبب بطل  لكن إذا عرف اإلنسان سبب عرف ملاذا قال اهللا هذا

هذه نزلت كما قلنا يف التفسري يف قوم يتحرجون  )) ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضال من ربكم ((؛  العجب

؛ حينئذ نقول يستفاد  ؛ فأنزل اهللا هذه اآلية مبينا أنه ال حرج عليهم يف ذلك ويشرتوا يف أثناء احلج من أن يبيعوا

أي  )) ليس عليكم جناح ((:  ؟ من قوله من اآلية الكرمية: جواز البيع والشراء يف أثناء احلج نعم من أين يؤخذ

وشرائه أن يكون مرتقبا لفضل اهللا ال معتمدا على  : أنه ينبغي لإلنسان يف بيعه يستفاد من اآلية الكرمية . إمث

: ظهور نعمة اهللا على عباده  ويستفاد من اآلية الكرمية . )) أن تبتغوا فضال من ربكم ((:  ؛ لقوله قوته وكسبه

 مث قال  . )) فضال من ربكم ((:  مبا أباح هلم من املكاسب وأن ذلك مقتضى ربوبيته سبحانه وتعاىل حيث قال



؟  ؛ من أين تؤخذ : مشروعية الوقوف بعرفة يستفاد من هذه اآلية الكرمية فإذا أفضتم من عرفات ...)) ((: 

دون أن يذكر األمر  )) فإذا أفضتم من عرفات ((:  ؟ لو قال قائل إن قوله هل يؤخذ من أن الوقوف بعرفة ركن

مع أنه ما  )) إذا أفضتم من عرفات (( ا كأن قضية الوقوف بعرفة أمر مسلم ال ميكن احلج إال به ألنه قال:

تقدم األمر بذلك فكأن القضية قضية مسلمة ال ميكن حج إال به؛ قد يقول قائل ذا ويكون هذا موجها بالقول 

 . ) الحج عرفة (بأا ركن بأن الوقوف بعرفة ركن وقد دل عليه حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بقوله: 

إذا  ((؟  ؛ من أين يؤخذ مية: أنه يشرتط للوقوف مبزدلفة أن يكون بعد الوقوف بعرفةويستفاد من اآلية الكر 

فلو أن أحدا مر مبزدلفة يف الليل ووقف ا يدعوا مث  )) أفضتم من عرفات فاذكروا اهللا عند المشعر الحرام

اهللا ذكره بعد الوقوف بعرفة ؛ قلنا له ال جيزئك وقوفك مبزدلفة ألن  ذهب إىل عرفة ووقف ا مث رجع منها إىل مىن

؟ والنيب عليه الصالة  )) فاذكروا اهللا ((؟  ؛ من أين : أن الصالة من ذكر اهللا ويستفاد من اآلية الكرمية .

( والسالم أول ما بدأ بالصالة حىت قال له أسامة ملا نزل يبول وتوضأ وضوءا خفيفا قال يا رسول اهللا الصالة قال 

؛  ول ما يبدأ به الذكر يف هذا املكان أقرب ما يكون من األعمال البدنية وهي الصالة) ليكون أ الصالة أمامك

حث رحله كل ذلك حتقيقا ألمر اهللا بالذكر؛ والشك أن الصالة من ذكر اهللا بل هي وهلذا بدأ بصالة املغرب قبل 

، قعود كل ذلك من ذكر  ، ركوع ، سجود ، وقيام ، ودعاء ، تسبيح روضة من رياض الذكر فيها قراءة ، وتكبري

؛ مث من خاصية الصالة أن كل عضو من أعضاء البدن له  ؟ وباجلوارح ، ذكر بالقلب وباللسان ويش بعد اهللا

عند  ((:  ؛ من قوله : بيان أن املزدلفة من احلرم من فوائد اآلية الكرمية . ذكر خاص به وعبادة تتعلق به نعم

؛  ، وعرفة من احلل ؟ نعم تقييد ذلك باملشعر احلرام أن عرفة مشعر احلالل؛ وهل يستفاد من  م)) المشعر الحرا

 ؟ ألنه حمرم صح نعم ؟ ملاذا ، ال ؛ ال ؛ وأن يقتل الصيد ؟ نعم وهلذا جيوز للمحرم بعرفة أن يقطع األشجار صح

إال يف مزدلفة ؛ بعض العلماء يرى أا تكون يف مزدلفة حىت إن بعض العلماء قال لو خرج وقتها ال يصليها  ؛

:  ويستفاد من اآلية الكرمية . ولكن الصحيح أا ليست بواجبة بل األفضلية وهذا الذي عليه مجهور أهل العلم



أن الوقوف مبزدلفة مشعر من مشاعر، أو أن املزدلفة مشعر من مشاعر فيكون فيه رد على من قال بأن الوقوف 

: بأنه ركن ال يصح  ؛ والقول الثاين : بأن الوقوف ا سنة ؛ قول ل؛ وللناس يف هذه املسألة ثالثة أقوا ا سنة

؟ واهللا أنا أتوقف بني كوا ركنا  ؛ والراجح : أنه واجب جيرب بدم ؛ والقول الثالث احلج إال به كالوقوف بعرفة

لو كان له عذر يفوته احلج    الشيخ : لو كان له عذر؟ السائل : ؛ ؛ أما أا سنة فهو ضعيف ال يصح وواجبا

: أن اإلنسان جيب  ومن فوائد اآلية الكرمية  . كما لو كان يف عرفة له عذر يفوته احلج ويقضي يف السنة القادمة

إذا جعلنا الكاف للتعليل أي واذكروه  واذكروه كما هداكم)) ((:  ؛ لقوله عليه أن يذكر اهللا تعاىل بنعمته باهلداية

: اذكروه على الوجه الذي هداكم فيكون فيه دليل على أن اإلنسان جيب  اه للتشبيه فاملعىنهلدايتكم؛ وإن جعلن

؟ الفرق بينهما أن يكون  ؛ وأيهما أوىل؟ فهمتم الفرق بينهما أو ال أن يكون ذكره هللا على حسب ما ورد عن اهللا

؛ أما إذا قلنا إن الكاف  به اهلدايةاذكروا اهللا هلدايته إياكم يكون مطلقا يكون الذكر مطلقا والعلة يف األمر 

 ؟ ثاين ؛ وأيهما أوىل للتشبيه يكون املعىن اذكروا اهللا تعاىل على الوجه الذي هداكم له يعين على حسب ما شرع

؛  ، طيب حنن قلنا فيما سبق من قواعد التفسري أن اآلية إذا كانت صاحلة لوجهني ال تناقض بينهما حتمل عليهما

؟ هذا ال ميكن التناقض بينهما ميكن أن  وجهني لكن ال ميكن اجتماعهما يطلب املرجح نعملكن إذا احتملت ل

 . ؛ وميكن أن أمرنا أن نذكره ألنه هدانا وال تنافية بينهما اهللا أمرنا أن نذكره كما هدانا أي على حسب ما هدانا

 ((؟  ؛ من أين يؤخذ در نعمة اهللا عليهويستفاد من اآلية الكرمية: تذكري اإلنسان حباله قبل كماله ليعرف بذلك ق

 ومن ؟ فهداكم اهللا نعم ألن إن هنا خمففة من الثقيلة ألنكم كنتم قبل ضالني )) وإن كنتم من قبله لمن الضالين

؛ ومنه قول امللك  ) ألم أجدكم ضالال فهداكم اهللا بي (:  قول النيب صلى اهللا عليه وسلم لألنصار هذا

فالتذكري بنعم بذكر احلال وبذكر  ) ؟ الناس فقيرا فأغناك اهللا قذركألم تكن أبرص ي لألبرص واألقرع : (

ويش لون؟ يعين بنعم  السائل : . الكمال بعد النقص هذا مما يوجب لإلنسان أن يزداد يف شكر نعمة اهللا عليه

ني وتعرف أن املنان ممن ال ال غريه من املنعمني أخشى أن يكون يف ذلك منة فيكون من املنان الشيخ :؟  اهللا عليه



؟ فيه  تأييد مذهب اجلربية أو ال هل يستفاد من هذه اآلية الكرمية . وال يزكيه يكلمه اهللا يوم القيمة وال ينظر إليه

أنتم على كل حال هل ميكن أن  ؟ )) فاذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ((؛  رد عليهم

فيكون هذا فضال حمضا من اهللا  ؟ فهداهم اهللا نعمضالني  باألول؛ يقولون إم كانوا  ؟ ممكن يستدلوا ذا

 اذكروه كما هداكم ((؟  ؛ على كل حال ميكن أن يستدلوا به نعم عزوجل فيكون هو الذي أجربهم أن يهتدوا

مث  )) لمن الضالينوإن كنتم من قبله  ((؛ اذكروه توجيه األمر هلم على أن هلم فعال اختياريا ؛  اذكروه ))

؛ ولكننا نقول إن اجلربية والقدرية وغريهم من املبتدعة يف هذا الباب ويف غريه يكون هلم شبهة ألم إذا مل  هداكم

يأتوا بشيء يتوكئون عليه ما قبل منهم شيء لكنهم ينظرون بعني واحدة ومن أجل ذلك يضلون؛ جتدهم يأخذون 

؟ تعرفون أن أهل السنة واجلماعة يف صفات اهللا  ون بذلك عرفتمهذه النصوص ويدعون نصوص األخرى فيضل

وسط بني أهل التعطيل وأهل التمثيل؛ أهل التعطيل رأوا إىل النصوص الدالة على نفي املماثلة فأبطلوا ظنا منهم 

 ؛ وأما أهل التمثيل فأثبتوا الصفات بالتمثيل ظنا منهم أن حقائق هذه أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل

الصفات اليت أضافها اهللا لنفسه مثل حقائقها بالنسبة للمخلوق وعموا عن النصوص الدالة على نفي املماثلة 

رد على اجلربية نستفيد رد على اجلربية نقول هذه وإن كان فيها شبهة لكم لكن اآليات األخرى   . عموا عنها

يدل على أم  توجيه األمر إليهم )) واذكروه ((:  ؛ مث إن قوله والنصوص األخرى تدل على بطالن منهجكم

؛  ما يستطيع ؟ ألنه ال يستطيع ؛ ملاذا ؛ ألن الفاعل بغري االختيار ما تصح توجيه األمر إليه فاعلون باالختيار

ثم أفيضوا من  ((فلو قلت لإلنسان املتوحل يف طني يال أخرج هذا لو حيرك رجله ازداد غوصا ما يستطيع نعم. 

ثم أفيضوا من حيث أفاض  ((  . انتهى الكالم على الفوائد ؟ هذا الذي وقفنا عليه )) لناسحيث أفاض ا

، حقيقي زمين  : أن الرتتيب حقيقي ؛ القول األول قولني )) ثم ((ذكرنا أن ألهل التفسري يف قوله:  )) الناس

فات أمر أن يفيض الناس من مزدلفة وأن اهللا تعاىل ملا ذكر ملا أمر بذكره عند املشعر احلرام بعد اإلفاضة من عر 

 ((: أن  ؛ والقول الثاين وعلى هذا التفسري ال إشكال يف اآلية )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((مجيعا 



للرتتيب الذكري يعين أمر اهللا باإلفاضة من عرفة بعد أن أمر بذكره يف مزدلفة وهذا من حيث الزمن على ))  ثم

وجل عاد إىل التحدث عن الوقوف عرفة  العكس؛ لكنه ترتيب ذكري يكون اهللا عز؟ على  العكس وال مرتب

وبناء على هذا التفسري يكون الواو عائدة على قريش ما هو  )) ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ((فقال: 

؟  شعلى كل الناس ألن قريش هم الذي يقفون يوم عرفة مزدلفة شف محية اجلاهلية يقولون ما نقف بعرفة ألي

؛  قالوا ألننا أهل احلرم فال ميكن أن خنرج عنه نقف ذا يف مزدلفة وإذا جاء الناس وباتوا ا أفضنا مجيعا إىل مىن

؟ إن من  ؛ إن من فعلى هذا يكون اآلية ترتيبها ترتيبا ذكريا؛ وقد مر علينا مثال للرتتيب الذكري أنشدناه إياكم

 ؟ االبن نعمقبل يسود ؛ معلوم أن اجلد يسود قبل األب واألب  ساد مث ساد أبوه مث ساد من بعد ذلك جده

من  (: ( ؛ وقوله حيث ظرف مكان مبين على الضم يف حمل جر مبن )) من حيث أفاض الناس ((:  طيب قوله

، أو عرفة على  ؛ وهو مزدلفة على القول األول أي من املكان الذي أفاض الناس منه )) حيث أفاض الناس

؛ واملغفرة سرت الذنب والتجاوز عنه ألا مأخوذة من املغفر  اطلبوا املغفرة منه )) واستغفروا اهللا ((  . القول الثاين

 )) إن اهللا غفور رحيم ((؛  ؛ وليست املغفرة هي جمرد السرت بل هي سرت ووقاية الذي حيصل به السرت والوقاية

 ؛ إعراب رحيم وليد يستغفر؛ فإنه سبحانه وتعاىل غفور رحيم؛ استغفروا اهللا ألنه أهل أن  هذه مجلة التعليل لألمر

؟ وخرب األول  ؛ وخرب األول ؟ نعم ، خرب ثاين إلن ؟ إلن خرب ثاين، خرب ثاين أليش )) إن اهللا غفور رحيم ((؟ 

غفور صيغة مبالغة وذلك لكثرة غفرانه سبحانه  )) إن اهللا غفور رحيم ((؛ قوله:  ؟ نعم ؛ غفور صح غفور

أي ذوا رمحة واصلة إىل املغفرة الذي يرحم فعال؛ وهو إما صفة  )) رحيم ((؛ وقوله:  اىل وكثرة من يغفر هلموتع

وجل صفة حقيقية ثابتة له على الوجه الالئق به؛ وهل  رمحة اهللا عز )) الرحمة (( ؛ و مشبهة وإما صيغة مبالغة

؛ فكل نقص  صفات اهللا ال متاثل صفات املخلوقني؛ ألن القاعدة عندنا أن مجيع  ؟ ال تشبه رمحة املخلوقني

؛ وقد فسر األشاعرة وحنوهم ن أهل  يعرتي رمحة املخلوق أو يعرتي املخلوق بسبب رمحته فإن اهللا تعاىل منزه عنه

 عن اهللا عز التعطيل فسروا الرمحة بأا إما اإلحسان وإما إرادة اإلحسان؛ إما اإلحسان ففسروها بشيء خملوق با



اإلحسان واإلرادة صفة معنوية خبالف اإلحسان فإنه صفة فعلية واإلحسان نفسه  إلحسان؛ وإما إرادةوجل ا

؟ ملاذا ال يفسرون الرمحة مبعىن  ثواب دائما منفصال عن اهللا ففسروها بشيء خملوق أو بإرادته؛ ملاذا يا حسني

ه معلل بالقول هم ما يثبتون هللا من الصفات واهللا منزه عن هذا؛ نعم املهم في,  ؟ أن الرمحة حتتوي رفقا احلقيقي

  له الحياة والكالم والبصر   سمع إرادة وعلم واقتدر  :  إال سبع صفات فقط مجعها السفاريين يف قوله

احلياة والكالم والبصر مسع وإرادة واقتدر فقط هذه السبع هي اليت يثبتوا على خالف بينهم وبني أهل السنة  له

؛ مسع حتفظون دليال إلثبات  ؟ قالوا بدليل السمع والعقل : أنتم أثبتم اإلرادة بأي دليل فنقول ؛ إثبان كما تقدم

 إن اهللا يحكم ما يريد ((؟  نعم )) واهللا يريد أن يتوب عليكم ولكن اهللا يفعل ما يريد ((إرادة اهللا للسمع ؟ 

؟ يعين  ؛ ويش معىن التخصيص على اإلرادة: يقولون إن التخصيص يدل  ؛ العقل طريق إثباا عندهم بالعقل ))

؛ فقالوا إن  ؟ باإلرادة مساء واألرض أرضامثال السماء مساء واألرض أرض والكل خملوق هللا ملاذا جعل السماء 

؛ وذكرنا فيما سبق أن ألهل السنة يف ذلك جوابان وال مانع من إعادما هنا ألن  التخصيص دل على اإلرادة

؛ وانتفاء  : اجلواب األول: أمنا نفيتموهم قد أثبته السمع نقول جوابان ؟ ا مها اجلوابانبعضكم ما مسع ذلك؛ م

؛ ألنه من املعلوم عند كل أحد أن انتفاء دليل املعني ال يستلزم انتفاء املدلول  الدليل العقلي عنه ال يلزم منه انتفائه

: وجوب الركوع لو  دليال آخر أليس كذلك؟ فمثال املعني؛ مبعىن إن الشيء إذا مل جند هذا دليال له ميكن جند له

 (: إن حديث املسيء يف صالته ال يدل على وجوب الركوع مع أن الرسول قال عليه الصالة والسالم:  قال قائل

يا أيها الذين آمنوا اركعوا  ((:  نقول سلمنا أنه ال يدل على وجوب الركوع لكن قوله تعاىل ) اركع حتى يطمئن

يدل على وجوب الركوع؛ يعين لو سلمنا أن هذه الدليل ال يدل عليه فإنه يدل عليه دليل آخر  واسجدوا ))

؛ لو أنك سافرت إىل مكة ووجدت اخلط  ؟ وهذا كما أنه يف األمور املعنوية فهو يف األمور احلسية مفهوم

يف نصل إىل مكة وقد ، ك ؟ ال مسدودا لكن مكة هلا طرق أخرى معينة هل معناها أنه تعذر الوصول إىل مكة

؟ نروح من طريق آخر، نذهب من طريق آخر؛ فنقول مثال حب أنكم أن العقل ال يدل عليها لكن  انسد الطريق



أن العقل  حب؟ بدليل السمع ـ انتبهوا يا مجاعة تنتفعون ا يف هذا الباب وغريه ـ   دل عليها السمع فثبتت مباذا

 اجلواب الثاين نقول . دل عليه السمع فثبتت بداللة السمع هذا جواب ال يدل على ثبوت الرمحة هللا عزوجل لكن

  ؟ : ميكن أن يثبت الرمحة وحنوها مما نفيتم بطريق العقل بطريق العقل كيف ذلك


